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Μήνυμα Προέδρου

Συνάδελφοι
Ο Μάιος του 2019 ήταν ξανά ένας μήνας διεκδικήσεων που βρήκε τους εργαστηριούχους
φυσικοθεραπευτές να προβαίνουν σε διήμερες κινητοποιήσεις διαμαρτυρόμενοι για τα
επαίσχυντα μέτρα του rebate και claw back που παρόλο που η χώρα έχει μεταβεί σε
ομαλότερη οικονομική πορεία συνεχίζουν και υφίστανται.
Έτσι σε συνεργασία με το συντονιστικό των υπολοίπων φορέων Π.Φ.Υ άρχισε ένας
κύκλος διεκδικήσεων με μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση (Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση)
ότι δεν πάει άλλο. Τα έξι χρόνια που πέρασαν από το 2013, όταν επιβλήθηκαν πρώτη
φορά αυτά τα μέτρα είναι αρκετά και πρέπει να λάβει ένα τέλος το μαρτύριο των
συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών με τον ΕΟΠΥΥ που αναγκάζονται να εργάζονται έως
και 4 μήνες το χρόνο δωρεάν.
Τα αποτελέσματα είναι πλέον γνωστά καθώς ο κωδικός για την φυσικοθεραπεία
ενισχύεται με 3.000.000 ευρώ για το 2019 και άρχισε να διαφαίνεται η διάθεση από την
Κυβέρνηση για την επιβολή «μαξιλαριού» στο claw back.
Αλλά ο μήνας Μάιος ήταν και ο μήνας της εφαρμογής των θεσμικών κατακτήσεων που
επιτεύχθηκαν από τον Π.Σ.Φ.
Έτσι συγκλήθηκε η ολομέλεια του ΚΕΣΥ στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ
ως τακτικό μέλος και ο Γ.Γ του Π.Σ.Φ ως αναπληρωματικό μέλος.
Η συμμετοχή εκπροσώπου του Π.Σ.Φ στο (κεντρικό συμβούλιο υγείας) ΚΕΣΥ αποτελεί μια
μέγιστη θεσμική κατάκτηση, καθώς αποτελεί το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της υγείας
στη χώρα.
Ο Μάιος ήταν, επίσης, ο μήνας των αυτοδιοικητικών εκλογών και των Ευρωεκλογών.
Αρκετοί φυσικοθεραπευτές ήταν υποψήφιοι για τις εκλογές αυτές και θέλω να συγχαρώ
τον Βασίλη Μαυρίδη που επανεξελέγει Δήμαρχος στην Ορεστιάδα και τον Μάρκο Κωβαίο
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που επανεξελέγει Δήμαρχος στην Πάρο ,καθώς και τους υπολοίπους συναδέλφους που
εξελέγησαν δημοτικοί ή περιφερειακοί σύμβουλοι.
Ο Π.Σ.Φ μετά από επίμονες προσπάθειες κατάφερε να συμφωνήσει με τον ΕΟΠΥΥ για να
πιστοποιηθούν οι φυσικοθεραπευτές που παρέχουν υπηρεσίες ειδικής αγωγής στους
ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ μέσα από την πλατφόρμα που ήδη έχει θέσει σε λειτουργία ο
Π.Σ.Φ.
Στις 10-13 Μαΐου διεξήχθη

στην Γενεύη της Ελβετίας το Παγκόσμιο συνέδριο

φυσικοθεραπείας, καθώς και στις 8 και 9 Μαΐου η γενική συνέλευση της παγκόσμιας
ομοσπονδίας φυσικοθεραπείας (WCPT) με συμμετοχή εκπροσώπων του Π.Σ.Φ, τόσο από
το Κ.Δ.Σ όσο και από τα επιστημονικά τμήματα του Π.Σ.Φ, έτσι η χώρα μας είναι πλέον
παρούσα στα Παγκόσμια δρώμενα της φυσικοθεραπείας με συνεχή παρουσία, γεγονός
που την καταξιώνει στο Παγκόσμιο στερέωμα της φυσικοθεραπείας.
Είναι σημαντικό που συμμετείχαν πολλοί σύνεδροι από την Ελλάδα ,αλλά και το ότι η
χώρα μας παρουσίασε πολλές επιστημονικές εργασίες στα πλαίσια του συνεδρίου.
Τέλος καθώς κατά την κυκλοφορία του τεύχους Μαΐου έχουμε μπει για τα καλά στο
καλοκαίρι, εύχομαι σε όλους σας....

Καλή ξεκούραση και Καλό Καλοκαίρι.

ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Πρόεδρος Π.Σ.Φ.

4

Μήνυμα Υπευθύνου Εκδόσεων

Αγαπητοί συνάδελφοι-σες

Κατά τη διάρκεια του Μαϊου εξελίχθηκαν τα εξής σημαντικά γεγονότα:
Το συνέδριο της WCPT στη Γενεύη όπου συμμετείχε μεγάλος αριθμός Ελλήνων
Φυσικοθεραπευτών όχι μόνο με την παρουσία τους αλλά και με την ενεργή και
ουσιαστική συμμετοχή τους στις εργασίες και στα δρώμενα του Συνεδρίου.

Οι κινητοποιήσεις των Φυσικοθεραπευτών που αποφάσισε ο Π.Σ.Φ. με αίτημα ο ετήσιος
προϋπολογισμός του Κράτους για τις υπηρεσίες φυσικοθεραπείας να είναι σύμφωνα με
τις πραγματικές ανάγκες των Ελλήνων Πολιτών.

Παράλληλα ο Π.Σ.Φ. συμμετείχε στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν από άλλους
υγειονομικούς φορείς, προκειμένου να αποφασιστούν οι τρόποι αντίδρασης έναντι της
ληστρικής επιβολής των αυτόματων επιστροφών [clowback].

Τέλος θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός που ικανοποιήθηκε ένα πάγιο και
διαχρονικό θεσμικό αίτημα του Π.Σ.Φ. που αφορά την εκπροσώπηση μας στο Κεντρικό
Συμβούλιο Υγείας [ΚΕ.ΣΥ].

ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Υπεύθυνος Εκδόσεων Π.Σ.Φ.
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Νέα Πρώτης Γραμμής
Αποφάσεις του Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ. για τους τρόπους αντίδρασης έναντι των
αυξημένων επιστροφών (rebate και clawback).

Το ποσοστό της επιστροφής για το Α΄ εξάμηνο του 2018 ανήλθε στο 26,02%, έναντι
21,44% του Α΄ εξαμήνου του 2017 και το σύνολο των επιστροφών με την παρακράτηση
του rebate έφθασε στο 36,4%, καθώς η απαιτητή δαπάνη ήταν 53.450.000 ευρώ και η
επιτρεπτή είναι 34.000.000 ευρώ. Άρα η υπέρβαση στο εξάμηνο είναι 19.450.000 ευρώ.
Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. όλο αυτό το διάστημα είναι σε επαφή με τους άλλους φορείς και
σωματεία που εκπροσωπούν τους προμηθευτές υπηρεσιών υγείας και συμμετείχε στις
συναντήσεις που προηγήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.
Έτσι στην συνεδρίαση του Κ.Δ.Σ. στις 18 και 19 Μαΐου αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
1. Να συνταχθεί ενημερωτικό για τους ασφαλισμένους προκειμένου να διανέμεται
από τους φυσικοθεραπευτές προκειμένου να ενημερωθούν οι ασφαλισμένοι τους
λόγους για τους οποίους υπάρχει η αντίδραση.
2. Να κοινοποιηθεί στους ασφαλισμένους, στην Κυβέρνηση και στα κόμματα μέσω
ραδιοφωνικού σποτ ο λόγος της αντίδρασης και τα αιτήματα.
https://www.psf.org.gr/psf-news-5985.htm

Κινητοποιήσεις φυσικοθεραπευτών στις 23 και 24 Μαΐου 2019
Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν οι φυσικοθεραπευτές 23 και 24 Μαΐου με αίτημα το τέλος
της δωρεάν παροχής φυσικοθεραπείας στον ΕΟΠΥΥ. «Όποια φυσικοθεραπεία παρέχεται,
πρέπει να αποζημιώνεται».
Τέρμα οι δωρεάν παροχή φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους με το «έτσι θέλω».
Η αδιανόητη επιβολή αυτόματων επιστροφών (claw back και rebate) για υπηρεσίες όπως
οι φυσικοθεραπείες, που επιβλήθηκε το 2013 υπό το καθεστώς της «τρομοκρατίας» για
την αποφυγή της χρεωκοπίας της χώρας, συνεχίζεται μέχρι σήμερα και αυτό αποτελεί
παραβίαση κάθε έννοιας Ευρωπαϊκού δικαίου.
Από το 2013 μέχρι και το α΄ εξάμηνο του 2018, 125.000.000 ευρώ δεν καταβλήθηκαν
ΠΟΤΕ στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές.
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Η τιμή αποζημίωσης της συνεδρίας φυσικοθεραπείας των 15 ευρώ, που αναγράφεται στο
παραπεμπτικό φυσικοθεραπείας, είναι εικονική.
Η πραγματική αμοιβή που θα μπει στην τσέπη του φυσικοθεραπευτή είναι 6 ευρώ.
Αυτό με άλλα λόγια σημαίνει ότι τουλάχιστον 5 μήνες το χρόνο, ο φυσικοθεραπευτής
εργάζεται ΔΩΡΕΑΝ χωρίς αμοιβή.
Το εργαστήριο φυσικοθεραπείας κινδυνεύει με οριστικό
φυσικοθεραπευτές με ανεργία και αύξηση της μετανάστευσης.

λουκέτο

και

οι

Οι φυσικοθεραπείες συνταγογραφούνται από τους γιατρούς, όταν υπάρχει ανάγκη και
εκτελούνται υποχρεωτικά από τους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές, όμως μεγάλο
μέρος της ετήσιας δαπάνης φορτώνεται στις πλάτες των φυσικοθεραπευτών σαν
«υπέρβαση» του προϋπολογισμού, επειδή η καθορισθείσα ετήσια δαπάνη ων 68.000.000
ευρώ είναι μικρή, λες και ευθύνονται οι φυσικοθεραπευτές όταν αυξάνονται οι ασθενείς
κάθε χρόνο.
Η Ελλάδα έχει εξέλθει των μνημονίων, γι’ αυτό και ζητάμε την άρση της «εξωφρενικής»
επιβολής αυτόματων επιστροφών clawback και rebate, για υπηρεσίες φυσικοθεραπείας
ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.
Όποια συνεδρία φυσικοθεραπείας παρέχεται στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, πρέπει
να αποζημιώνεται.
Ο κλάδος ζητά ετήσιο προϋπολογισμό από το Κράτος, για τις υπηρεσίες φυσικοθεραπείας,
σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των Ελλήνων Πολιτών.
Σχετικά έπαιξε και Ραδιοφωνικό σποτ του Π.Σ.Φ.
Ραδιοφωνικό σποτ ΠΣΦ
Αφίσα 1
Αφίσα 2
Ενημέρωση προς ασφαλισμένους 2
Ενημέρωση προς ασφαλισμένους 1
Έγγραφο ΠΣΦ
Video σποτ ΠΣΦ
https://www.psf.org.gr/psf-news-5988.htm
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Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)

Στο νόμο 4600/2019 ικανοποιήθηκε ένα πάγιο θεσμικό αίτημα που αφορά την
εκπροσώπηση του Π.Σ.Φ. στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) Μετά από πρόταση
του Π.Σ.Φ. και των άλλων φορέων, ορίστηκαν τα μέλη που απαρτίζουν το ΚΕ.Σ.Υ.
Από την πλευρά του Π.Σ.Φ. συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ.
ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ και ως αναπληρωματικό ο Γενικός Γραμματέας του Π.Σ.Φ.
ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
https://www.psf.org.gr/psf-news-5978.htm

Η μη καταβολή δεδουλευμένων μέσω της μεθόδου του clawback αποτελεί
κατάφωρη παραβίαση του Ευρωπαϊκού Δικαίου.
Σε απόγνωση βρίσκεται ολόκληρος ο κλάδος των φυσικοθεραπευτών, μετά την ανακοίνωση από
τον ΕΟΠΥΥ του ποσού υποχρεωτικής επιστροφής δεδουλευμένων λόγω clawback για το Α’
εξάμηνο του 2018. Συγκεκριμένα η υποχρεωτική επιστροφή ή διαφορετικά ή μη καταβολή
δεδουλευμένων ανήλθε σε 26,06% και συνυπολογίζοντας και το rebate που καταλογίζεται σαν
έκπτωση για κάθε μηνιαία δαπάνη, το σύνολο της επιστροφής είναι 36,4%, δηλαδή οι 2,2 μήνες
από τους 6 μήνες εργασίας αποτελούν δωρεάν προσφορά υπηρεσιών από τους φυσικοθεραπευτές
προς το κοινωνικό σύνολο.

Το πρόβλημα δημιουργείται λόγω του γεγονότος ότι ο ΕΟΠΥΥ επιλέγει εσκεμμένα να
αγνοεί τις πραγματικές ανάγκες του ελληνικού πληθυσμού ασφαλισμένων για
φυσικοθεραπείες, που σε εξαμηνιαία βάση ανέρχονται στα 53.450.000 €, προσδιορίζοντας
αυθαίρετα την συνολική δαπάνη στα 34.000.000 €.
Με τον τρόπο αυτό, επιβάλλει καταχρηστικά την επιστροφή ποσού 19.450.000 ευρώ το
εξάμηνο από τους 2.280 συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές, γεγονός που μεταφράζεται
στο ότι αυτοί εκτελούν 1.296.667 συνεδρίες το εξάμηνο για τις οποίες δεν αμείβονται.
Η Ελλάδα έχει προσδιορίσει την συγκεκριμένη κλειστή ετήσια δαπάνη στο 1/10 της
δαπάνης του Βελγίου που ανέρχεται στα 740.000.000 ευρώ.
Η αδιανόητη επιβολή clawback και rebate για υπηρεσίες όπως οι φυσικοθεραπείες, που
επιβλήθηκε το 2013 υπό το καθεστώς της "τρομοκρατίας" για την αποφυγή της
χρεωκοπίας της χώρας, συνεχίζεται μέχρι σήμερα και αυτό αποτελεί παραβίαση κάθε
έννοιας Ευρωπαϊκού δικαίου.
Η εργασία χωρίς αμοιβή από τους εργαζόμενους, αποτελεί ποινικό αδίκημα για τον
εργοδότη, όταν όμως επιβάλλεται από τον Εργοδότη-Κράτος αναγκαστικά, καλυπτόμενη
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από τον μανδύα της δήθεν αναγκαίας συμμόρφωσης στους θεσμούς, νομιμοποιείται και
καταστρέφει ολοκληρωτικά τον μικρομεσαίο φυσικοθεραπευτή.
Τα μερικά εκατομμύρια της υποτιθέμενης ετήσιας "υπέρβασης" στον προϋπολογισμό της
φυσικοθεραπείας, φαντάζουν μηδαμινά αν συγκριθούν με τον χορό των δισεκατομμυρίων
σε άλλες δαπάνες Υγείας, που οδήγησαν στην επιβολή άδικων και "καταναγκαστικών"
μέτρων με την μορφή Νομοθετημάτων που ψηφίστηκαν και εφαρμόστηκαν επί δικαίων
και αδίκων.
Είναι γνωστό ότι οι γνωματεύσεις φυσικοθεραπείας συνταγογραφούνται από τους
γιατρούς, όταν υπάρχει ανάγκη και εκτελούνται υποχρεωτικά από τους συμβεβλημένους
φυσικοθεραπευτές, δηλαδή οι γνωματεύσεις δεν συνταγογραφούνται από τον
φυσικοθεραπευτή.
Είναι γνωστή σε όλον τον κόσμο η συμβολή της φυσικοθεραπείας στη μείωση του
κόστους για τα συστήματα Υγείας των χωρών που έχουν επενδύσει σε αυτήν, ενώ είναι
επίσης γνωστό ότι επενδύοντας στην προαγωγή της κινητικής υγείας των πολιτών
μειώνονται οι δαπάνες Υγείας.
Αν το Κράτος δεν μπορεί να ενισχύσει τον ετήσιο προϋπολογισμό στο ύψος της
πραγματικής ανάγκης, θα ήταν προτιμότερο να σταματάει την παροχή στους
ασφαλισμένους για εκείνο το διάστημα του έτους που αδυνατεί να καλύψει.
Η διοίκηση του Π.Σ.Φ σκέφτεται σοβαρά να εξετάσει ακόμη και την πιθανότητα της
αναστολής εκτέλεσης παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας, αν δεν λάβει ένα ΤΕΛΟΣ αυτό το
μαρτύριο που συνεχίζεται από 2013.
Σε πέντε χρόνια οι 2.280 συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές στερήθηκαν με παράνομο και
καταχρηστικό τρόπο 125.000.000 ευρώ, για την αμοιβή της υπηρεσίας που προσφέρουν
και βυθίστηκαν άπαντες στα χρέη, αδυνατώντας να συντηρήσουν πλέον και τις
οικογένειές τους.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών διεκδικεί κονδύλια για την φυσικοθεραπεία
σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των Πολιτών και θεωρεί ότι η μη καταβολή
δεδουλευμένων για παρεχόμενες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας είναι έξω από κάθε λογική
και αποτελεί κατάφορη παραβίαση του Ευρωπαϊκού δικαίου.
https://www.psf.org.gr/psf-news-5965.htm

Εκδόθηκε στο Φ.Ε.Κ η υπουργική απόφαση που ορίζει τις προβλεπόμενες
παθήσεις για τις οποίες δύναται να χορηγηθεί φυσικοθεραπεία
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 39 του ΕΚΠΥ ( ΦΕΚ Β΄4898/2018) προβλέπεται ότι: "Η

επιλεξιμότητα των φυσικοθεραπειών που αποζημιώνονται από τον Οργανισμό ανά ICD10,
η συχνότητα επανάληψης αυτών καθώς και η απαιτούμενη ειδικότητα του
παραπέμποντος ιατρού, καθορίζεται σε υπουργική απόφαση μετά από σχετική εισήγηση
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του Δ.Σ. του Οργανισμού. Οι υπουργικές αποφάσεις ενσωματώνονται στο σύστημα
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (Σύστημα 'Έκδοσης παροχών ΕΚΠΥ)".
Στα πλαίσια αυτά εκδόθηκε στο ΦΕΚ η σχετική Υπουργική απόφαση που καθορίζει τις
συγκεκριμένες παθήσεις κατά ICD10 και τις σχετικές ειδικότητες για την
συνταγογράφησή τους.
Η συγκεκριμένη πρόβλεψη των παθήσεων πρέπει να ενσωματωθεί στο σύστημα
συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να εκδίδονται αυτόματα από το σύστημα οι
γνωματεύσεις.
παράρτημα άρθρου 39.pdf

https://www.psf.org.gr/psf-news-5960.htm

Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την
υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης εγγραφής των Δ.Υ. στον Π.Σ.Φ.

Στις 2/5/2019 εκδόθηκε εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά
με την υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης εγγραφής των Δ.Υ στον Π.Σ.Φ.
Ο Π.Σ.Φ. είχε ζητήσει την έκδοση της συγκεκριμένης εγκυκλίου με έγγραφο που είχε
αποστείλει στο αρμόδιο Υπουργείο (Αρ. Πρ. 159/13-3-2019).
Επίσης το θέμα είχε τεθεί και στην συνάντηση του Κ.Δ.Σ με την Υπουργό Διοικητικής
Ανασυγκρότησης https://psf.org.gr/psf-news-5907.htm
Η εγκύκλιος απευθύνεται προς :
1.
2.
3.
4.

Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού /Προσωπικού,
Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Διευθύνσεις Διοικητικού /Προσωπικού,
Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού,
Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους.

Και αναφέρει: Η εγγραφή στον Π.Σ.Φ. και η προσκόμιση βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωσης
ανανέωσης, αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του
φυσικοθεραπευτή, όπως ρητά αναφέρεται και στην παρ. 2 περ. β) του άρθρου 17 του
ν.3599/2007 «…Φυσικοθεραπευτής μη εγγραφόμενος στο Σύλλογο εντός έτους από την

έναρξη ισχύος του παρόντος στερείται του δικαιώματος ασκήσεως του επαγγέλματος.».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε ώστε οι Διευθύνσεις
Προσωπικού/Ανθρώπινου Δυναμικού των φορέων σας, όπου υπηρετούν με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας αφενός Φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι πιο συγκεκριμένα καταλαμβάνουν
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θέση κλάδου/ ειδικότητας ΤΕ Φυσικοθεραπείας (μόνιμες θέσεις , ΙΔΟΧ, ΙΔΑΧ, Κοινωφελής
εργασία μέσω ΟΑΕΔ, Ειδικό Επιστημονικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας κ.α.) και
αφετέρου Νοσηλευτές κάθε κατηγορίας εκπαίδευσης, να ενημερώσουν τους ανωτέρω
υπαλλήλους, για την υποχρέωση προσκόμισης Βεβαίωσης εγγραφής τους στα ΝΠΔΔ
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών και Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος αντίστοιχα.
Με αυτήν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης στην υπηρεσία, στην οποία υπηρετούν με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας Φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι πιο συγκεκριμένα
καταλαμβάνουν θέση κλάδου/ ειδικότητας ΤΕ Φυσικοθεραπείας (μόνιμες θέσεις , ΙΔΟΧ,
ΙΔΑΧ, Κοινωφελής εργασία μέσω ΟΑΕΔ, Ειδικό Επιστημονικό προσωπικό του Υπουργείου
Παιδείας κ.α.)
Στο πλαίσιο αυτό:
1. Κάθε μέλος που υπηρετεί ως δημόσιος υπάλληλος, σύμφωνα με τα
προαναφερόμενα, υποχρεούται να ολοκληρώσει την εγγραφή του ως μέλος του
Π.Σ.Φ. και να απευθυνθεί για την καλύτερη εξυπηρέτησή του στο αντίστοιχο
Περιφερειακό Τμήμα που ανήκει (σύμφωνα με την πόλη εργασίας του).
Πληροφορίες
επικοινωνίας
με
τα
Περιφερειακά
Τμήματα:
https://www.psf.org.gr/perifereiaka-tmimata.php
2. Σύμφωνα με την απόφαση του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ., η οποία βρίσκεται σε ισχύ, ένα
μέλος μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμιση χρεών όταν οφείλει συνδρομές
άνω των 2 ετών. https://www.psf.org.gr/psf-news-1260.htm. Η ρύθμιση προβλέπει
την εξόφληση του τρέχοντος έτους και του παλαιότερου (ημερολογιακά) έτους
οφειλής προς τον Π.Σ.Φ., με την κατάθεση της σχετικής αίτησης ένταξης στη
ρύθμιση οφειλών (επισυναπτόμενο αρχείο), ώστε να μπορέσει το μέλος να
θεωρηθεί τακτικό μέλος του Συλλόγου και να του εκδοθεί βεβαίωση του εκάστοτε
τρέχοντος έτους.

Εγκύκλιος για υποχρέωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ.
Έγγραφο ΠΣΦ
https://www.psf.org.gr/psf-news-5953.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6001.htm
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Θέματα ΕΟΠΥΥ
Πιστοποίηση φυσικοθεραπευτών ειδικής αγωγής αποκλειστικά μέσω του
Π.Σ.Φ.
Μετά την συνάντηση αντιπροσωπείας του Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ. με τον Πρόεδρο και τον
Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ σχετικά με το θέμα της πιστοποίησης των
φυσικοθεραπευτών που παρέχουν υπηρεσίες φυσικοθεραπείας σε δικαιούχους του
άρθρου 45 του ΕΚΠΥ ( ειδικές θεραπείες) , συμφωνήθηκε την πιστοποίηση να την
αναλάβει ο Π.Σ.Φ.,(καθώς ο Π.Σ.Φ ως Ν.Π.Δ.Δ είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για την
πιστοποίηση των φυσικοθεραπευτών) και να καταθέσει την λίστα των επαγγελματιών
φυσικοθεραπευτών ειδικής αγωγής στον ΕΟΠΥΥ η οποία θα μπορεί να επικαιροποιείται.
Η διαδικασία της πιστοποίησης έχει στόχο να καταγράψει τους επαγγελματίες (εν
προκειμένου φυσικοθεραπευτές) για να διασφαλιστεί ότι παρέχονται υπηρεσίες από
άτομα που κατέχουν τα νόμιμα δικαιώματα παροχής.
Ο Π.Σ.Φ. θα ενεργοποιήσει ειδική εφαρμογή μέσα από το μητρώο, όπου απαιτείται η
είσοδος και η δήλωση των φυσικοθεραπευτών που παρέχουν φυσικοθεραπείες σε
δικαιούχους του άρθρου 45.
Ο ΕΟΠΥΥ δεν θα αποζημιώνει παρεχόμενες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας σε
ασφαλισμένους δικαιούχους του άρθρου 45, που πραγματοποιήθηκαν από μη
πιστοποιημένους.
https://www.psf.org.gr/psf-news-6002.htm

Ενημέρωση για θέματα ΕΟΠΥΥ (πληρωμές, έκδοση clawback β΄ εξαμήνου)

Στις 17 Μαΐου 2019, ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ., Πέτρος Λυμπερίδης επισκέφθηκε τα κεντρικά
γραφεία του ΕΟΠΥΥ όπου είχε σειρά συναντήσεων με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του
Οργανισμού, καθώς παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην καταβολή του Ιανουαρίου 2019,
λόγω της εκ νέου εφαρμογής των τακτικών προληπτικών ελέγχων των οφειλών του
ΕΟΠΥΥ από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Από τις συναντήσεις προέκυψαν τα κάτωθι:
1. Τα εντάλματα του 1/2019 που αφορούν παρόχους φυσικοθεραπευτές (όλες όσες
υποβολές έχουν οριστικοποιηθεί) έχουν υπογραφεί από τον επίτροπο και έχουν
αποσταλεί στις Τράπεζες. Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. ζήτησε να μην υπάρχουν
καθυστερήσεις στην διαδικασία πληρωμής των υποβολών.
2. Όσον αφορά την έκδοση των σημειωμάτων για το β' εξάμηνο του 2018 αυτά θα
αναρτηθούν έως τις 15/6/2019, γεγονός για το οποίο ο Π.Σ.Φ. διαφωνεί καθώς οι
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καθυστερήσεις δημιουργούν διάφορα ζητήματα στους φυσικοθεραπευτές και θα
ζητήσει και εγγράφως από την ηγεσία του ΕΟΠΥΥ την επίσπευση της διαδικασίας.
3. Η παρακράτηση του clawback θα παρακρατηθεί σε δόσεις και σύμφωνα με την
υπουργική απόφαση που έχει εκδοθεί στις 31-12-2018 (ΦΕΚ Β 6140) η κάθε δόση
δεν μπορεί να είναι κάτω από 100€ και συνολικά δεν μπορεί να ξεπερνά το 10%
της μέσης μηνιαίας υποβολής του παρόχου, όπως αυτή προκύπτει για το έτος
2018. Αυτό σημαίνει ότι οι δόσεις των επιστροφών για το 2018, που θα
προστεθούν στις δόσεις για τις επιστροφές του 2017 στο σύνολό τους δεν δύναται
να ξεπερνούν το 10% της μέσης μηνιαίας δαπάνης του παρόχου για το 2018.
(Π.Χ ετήσιες υποβολές το 2018: 30.000/12=2.500 . Η δόση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 250
ευρώ)
Σημειώνεται ότι ο πάροχος έχει την δυνατότητα της εφάπαξ καταβολής εφόσον το
επιθυμεί.
Τα ζητήματα της ειδικής αγωγής επειδή αφορούν θέματα κεντρικής πολιτικής, πρέπει να
συζητηθούν με την ηγεσία του ΕΟΠΥΥ και ο Π.Σ.Φ. έχει αιτηθεί συνάντηση με τον Πρόεδρο
του ΕΟΠΥΥ.
https://www.psf.org.gr/psf-news-5984.htm

Σχετικά με τα ζητήματα της πιστοποίησης των φυσικοθεραπευτών –παρόχων
συνεδριών φυσικοθεραπείας σε δικαιούχους του άρθρου 45 του ΕΚΠΥ
(ειδικές θεραπείες)

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών έχει αποστείλει επιστολή στον Πρόεδρο του
ΕΟΠΥΥ ζητώντας παράταση της προθεσμίας της 10-5-2019 που έχει τεθεί για την
πιστοποίηση των συναδέλφων, θεωρώντας επιβεβλημένη τη συνάντηση με τον Πρόεδρο
για τα σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν σχετικά με την διαδικασία συνταγογράφησης
και εκτέλεσης συνεδριών φυσικοθεραπείας στους δικαιούχους του άρθρου 45 του ΕΚΠΥ
(ειδικές θεραπείες) .
Επίσης, ενημέρωσε τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ ότι ο Π.Σ.Φ. έχει λίστα με τα μέλη του που
δηλώνουν ότι παρέχουν υπηρεσίες ειδικής αγωγής και μέσω αυτής της διαδικασίας έχουν
πιστοποιηθεί τα μέλη του, για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και ασφαλών υπηρεσιών
στους ασφαλισμένους.
Η λίστα αυτή μέσω της ειδικής πλατφόρμας που είχε δημιουργήσει ο Π.Σ.Φ. για να
δηλώνουν τα μέλη την παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών στην ειδική αγωγή,
πρέπει να επικαιροποιηθεί και κατόπιν να κοινοποιηθεί στον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να
πιστοποιηθούν κατά αυτό τον τρόπο τα μέλη του και ο Π.Σ.Φ θεωρεί ότι αυτός είναι ο
πλέον ενδεδειγμένος τρόπος .
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Ο Π.Σ.Φ. όμως θέτει ερωτήματα σχετικά με την αναγκαιότητα γνωστοποίησης του ΑΦΜ
του παρόχου και έχει σοβαρές επιφυλάξεις και θέτει διάφορα ζητήματα που αφορούν όλο
το πλαίσιο λειτουργίας, τα οποία θα τεθούν προς συζήτηση στην επικείμενη συνάντηση
με την ηγεσία του ΕΟΠΥΥ.
Καλούνται οι συνάδελφοι να μην προβούν σε πιστοποίηση μέχρι νεότερης ανακοίνωσης
από τον Π.Σ.Φ.
https://www.psf.org.gr/psf-news-5969.htm

Παράταση προθεσμίας εγγραφής θεραπευτηρίων για εκτέλεση γνωματεύσεων
ειδικής αγωγής

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ η προθεσμία για την εγγραφή των θεραπευτηρίων και την
παραλαβή κλειδάριθμου πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών γνωματεύσεων ειδικής αγωγής
παρατάθηκε μέχρι 31/5/2019.
Μετά από αυτή την ημερομηνία οι δικαιούχοι θα μπορούν να αποζημιώνονται με την προσκόμιση
α) της απόδειξης πληρωμής και β) της εκτυπωμένης φόρμας (βεβαίωσης) εκτέλεσης των
εγκεκριμένων θεραπευτικών πράξεων. Η χειρόγραφη βεβαίωση δεν θα γίνεται πλέον αποδεκτή.
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/16052019_01381520015580045682e99ef0f.pdf

https://www.psf.org.gr/psf-news-5983.htm

Σημειώματα για το clawback του Α΄ εξαμήνου του 2018

Αναρτήθηκαν τα σημειώματα για το clawback του Α΄ εξαμήνου του 2018 (ΕΟΠΥΥΠάροχος
υγείας-Ενημέρωση
Συναλλασσομένων-Ενημέρωση
ΣυναλλασσομένωνΜηνύματα). Το ποσοστό της επιστροφής ανέρχεται στο 26,02%, έναντι 21,44% του Α΄
εξαμήνου του 2017 και στο σύνολο με την παρακράτηση του rebate στο 36,4%, καθώς η
απαιτητή δαπάνη ήταν 53.450.000 και η επιτρεπτή είναι 34.000.000 ευρώ. Το ποσοστό
αυτό της επιστροφής είναι εξοντωτικό για τους συμβεβλημένους παρόχους και ο Π.Σ.Φ
εξετάζει τους τρόπους αντίδρασης .
Όσον αφορά την υποχρέωση έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου αυτή είναι υποχρεωτική.
https://www.psf.org.gr/psf-news-5958.htm
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Γενική Ενημέρωση

Συνέντευξη του Προέδρου του Π.Σ.Φ. στο ραδιόφωνο του Real Fm

Τα βασικά σημεία της συνέντευξης του Προέδρου του Π.Σ.Φ Πέτρου Λυμπερίδη, με
αφορμή τις κινητοποιήσεις για το clawback , στο Real FM ήταν τα εξής:
1. Η δαπάνη του 2018 έχει συνολικό κόστος 100 εκατ. ευρώ και η καθορισμένη
ετήσια επιτρεπτή δαπάνη είναι 70 εκατ. ευρώ
2. Τα 30.000.000 ευρώ ετησίως οι φυσικοθεραπευτές δεν θα τα πληρωθούν
3. Το 2013 επιβλήθηκαν αυτά τα μέτρα σε καθεστώς τρομοκρατίας για την
χρεωκοπία της χώρας
4. Από το 2013 έως το 2018 οι φυσικοθεραπευτες δεν έχουν αποζημιωθεί για
παρεχόμενες υπηρεσιες 125.000.000 ευρώ
5. Ο μικρομεσαίος φυσικοθεραπευτής έχει παντού χρέη και δεν μπορεί να
ανταπεξέλθει
Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο της συνέντευξης, αν το κράτος δεν έχει να καλύψει την
μηνιαία ανάγκη σε φυσικοθεραπεία ας σταματά την συνταγογράφηση τις τελευταίες
ημέρες του μήνα και να χορηγεί φυσικοθεραπεία μόνο στα σοβαρά περιστατικά και σε
περιστατικά που θα χαρακτηρίζονται ως επείγοντα. Ακολουθεί το link με την συνέντευξη:
https://www.real.gr/manos_niflis/arthro/23_5_2019_h_ekpompi_tou_manou_nifli545248/
https://www.psf.org.gr/psf-news-5999.htm
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Υποψηφιότητες συναδέλφων φυσικοθεραπευτών
Περιφερειακές Εκλογές και Ευρωεκλογές

στις

Δημοτικές

και

Παρατίθενται η λίστα των υποψηφίων που συμμετείχαν στη φετινή εκλογική διαδικασία:
Υποψήφιοι Ευρωβουλευτές:


Ο Τομπουλίδης Πολύκαρπος ήταν υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τον συνδυασμό
του Βελόπουλου Κυριάκου «Ελληνική Λύση»
Υποψήφιοι Δήμαρχοι :





Ο Καραβίδας Ανδρέας ήταν υποψήφιος Δήμαρχος Ζωγράφου (Λαϊκή Συσπείρωση
Ζωγράφου)
Ο Μαυρίδης Βασίλειος, ήταν υποψήφιος Δήμαρχος Ορεστιάδας με την παράταξη
«Δήμος Ορεστιάδας στην πρώτη γραμμή»
Ο Μάρκος Κωβαίος, ήταν υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Πάρου, με την παράταξη
«Επιμένουμε στην πράξη»
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι :














Βασιλοπούλου Μυρσίνη υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος - ΠΕ Πειραιά, με τον
συνδυασμό "Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής", του υποψηφίου περιφερειάρχη
Αττικής Γιάννη Σγουρού
Γαρεφαλάκης Μαρίνος υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Π.Ε Ηρακλείου ‘’Η
Κρήτη μπροστά’’ του Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη.
Ζουρμπάκης Αργύριος, ήταν υποψήφιος περιφερειακός Σύμβουλος στην Στερεά
Ελλάδα -Π.Ε. Ευβοίας με υποψήφιο Περιφερειάρχη τον Φάνη Σπανού.
Καλαμπάκας Κωνσταντίνος υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στην Π.Ε
Λάρισας στον συνδυασμό ‘’Συμμαχία υπέρ πολιτών’’ του υποψηφίου
περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Καρατζιούλα Νίκη, ήταν υποψήφια περιφερειακός σύμβουλος -Π.Ε Ημαθίας με τον
συνδυασμό «Αλληλεγγύη» με υποψήφιο Περιφερειάρχη τον Απόστολο
Τσιτζικώστα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Κουτσογούλας Παναγιώτης ήταν υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Νήσων
Πειραιά με τον συνδυασμό της Μαριάννας Τσίχλη «Ανυπότακτη Αττική».
Μπράτη Θεώνη υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τον συνδυασμό ‘’Δικαίωμα
στην πρόοδο’’ Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος του υποψήφιου Περιφερειάρχη
Απόστολου Κατσιφάρα.
Σιδέρης Βασίλης, ήταν υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Αργολίδας, με το
συνδυασμό «Νέα Πελοπόννησος» με υποψήφιο Περιφερειάρχη περιφέρειας
Πελοποννήσου τον Πέτρο Τατούλη.
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Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι :




























Ο Ασημακόπουλος Νίκος υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό
‘’Συμμαχία για το Αιγάλεω’’ με τον υποψήφιο Δήμαρχο Γιάννη Γκίκα για τον Δήμο
Αιγάλεω.
Ο Ασμάνης Ευστράτιος ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Αθηνών με τον
συνδυασμό της Αυγής Μπέσκα Θεοδόση «Μέτωπο Ανατροπής για την Αθήνα».
Ο Αμάραντος Τάσος υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στον συνδυασμό ανάπτυξη
τώρα του Γιώργου Νίτσα ( Δήμος Πρέβεζας).
Η Γερούτη Όλγα ήταν υποψήφια δημοτική σύμβουλος Αθηνών με τον συνδυασμό
του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά».
Ο Γεωργιάδης Μιχάλης, ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό
«Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα» με υποψήφιο Δήμαρχο Κατερίνης τον Θανάση
Λιακόπουλο.
Ο Γκανάτσιος Απόστολος, ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής
περιφέρειας Τυρνάβου με την παράταξη «Η πόλη που θέλουμε» με υποψήφιο
δήμαρχο τον Σαμερ – Αθανσίου Αμάρι.
Η Δημητριάδου Αναστασία υποψήφια δημοτική σύμβουλος (Δήμος
Αλεξανδρούπολης) "Ανάσα για την Αλεξανδρούπολη’" του Παύλου Μιχαηλίδη.
Ο Δοργιάκης Νικόλαος υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος , με τον συνδυασμό
‘’Ιεράπετρα Νέα Πορεία’’ του Καλαϊτζάκη Θεοδόσιου υποψήφιου Δημάρχου στον
Δήμο Ιεράπετρας.
Ο Δοστογλου Κωνσταντίνος ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Δήμου
Ηρακλείας Σερρών με την παράταξη «Νέα πορεία» με υποψήφιο Δήμαρχο τον
Γεώργιο Κουτσάκη.
Ο Ευαγγελόπουλος Χρήστος υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό
«Βέροια πρωτεύουσα πόλη» και υποψήφια Δήμαρχο Βέροιας την Γεωργία
Μπατσαρα.
Ο Ευσταθίου Κωνσταντίνος ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Καλλιθέας με
τον συνδυασμό του Δημήτρη Κάρναβου (Η Καλλιθέα Αλλάζει).
Ο Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Αμαρουσίου
με τον συνδυασμό του Θεόδωρου Αμπατζόγλου (Μαρούσι Νέα Εποχή).
Ο Καλαντζής Κωνσταντίνος υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό
‘’Νέα αρχή ‘’ του υποψηφίου Δημάρχου Γιώργου Παπαναστασίου στον Δήμο
Αγρινίου.
Η Καπαλή Ελένη υποψήφια δημοτική σύμβουλος στην παράταξη ‘’Γενιά
Δημιουργίας’’ με Υποψήφιο Δήμαρχο τον Δαρδαμανέλη Γιάννη για το Δήμο
Καλαμαριάς.
Ο Κατσαρός Χριστόφορος, ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στην «Νέα
Δημοτική Κίνηση Τυρνάβου» με υποψήφιο δήμαρχο τον Κορούρα Ιωάννη.
Ο Κετσετζής Βασίλειος, ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό
«Κίνηση πολιτών για την αυτοδιοίκηση» του δήμου Εμμανουήλ Παππά, με
υποψήφιο Δήμαρχο τον Βαγγέλη Δεδούση.
Ο Κουλουβράκης Αντώνης ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Λαυρεωτικής με
τον συνδυασμό του Κωνσταντίνου Λεβαντή (Νέα Εποχή).
Η Μαγκοπούλου Αθανασία υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον συνδυασμό
"Πρόταση ευθύνης" για τον Δήμο Λαμίας του υποψήφιου Δημάρχου Νίκου
Σταυρογιάννη.
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Ο Μάκος Ιωάννης υποψήφιος δημοτικός δύμβουλος στον συνδυασμό ‘’Μαζί για τον
Βόλο’’ του υποψήφιου Δημάρχου Βόλου Ιάσονα Αποστολάκη.
Η Μαρβάκη Αναστασία, ήταν υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη
«Δύναμης Πολιτών» με υποψήφια δήμαρχο Σερρών την Αριάδνη Παπαφωτίου.
Ο Μεταξωτός Κωνσταντίνος ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Μαραθώνα με
τον συνδυασμό του Νίκου Χατζηγιάννη (Βήμα στο Μέλλον)
Ο Μπάκας Γιώργος ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Αθηνών με τον
συνδυασμό του Κώστα Μπακογιάννη "Αθήνα Ψηλά".
Η Μπαρκάτσα Βενετία ήταν υποψήφια δημοτική σύμβουλος Δήμου Ρεθύμνου, με
τον συνδυασμό «Ρέθυμνο Αξίζεις», με υποψήφιο Δήμαρχο Ρεθύμνου τον Θοδωρή
Νίνο.
Ο Παζαράς Ιωάννης ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Βέροιας, με το
συνδυασμό «Βέροια πρωτεύουσα πόλη» και υποψήφια Δήμαρχο κοινότητας
Βέροιας την Γεωργία Μπατσαρα.
Ο Παλαιολόγος Λεονάρδος ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Κορυδαλλού με
τον συνδυασμό του Νίκου Κατσούλη "Μαζί για τον Κορυδαλλό".
Η Παξινού Παρισένια υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον συνδυασμό ‘"Ο Βόλος
μας μαγεύει"’ με τον υποψήφιο δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο.
Ο Παπαδάτος Νικόλαος, ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη
«Ισχυρή Κεφαλονιά» με υποψήφιο δήμαρχο τον Παρίση Αλέξανδρο.
Ο Πλατανίτης Γεώργιος ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Ηλιούπολης με τον
συνδυασμό του Α.Στασινόπουλου "ΣΥΝΕΡΓΟΙ".
Η Σίσκου Σμαράγδα ήταν υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον συνδυασμό
‘’Συμπολιτεία’’ του υποψηφίου Δημάρχου Τυρνάβου Παναγιώτη Σαρχώση.
Ο Τομάρας Σωτήρης υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Ξυλοκάστρου
Ευρωστίνης με τον συνδυασμό ‘’Σύμπραξη Πολιτών’’ του Φάνη Μπρακούλια.
Ο Τουρτούρης Αθανάσιος ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στη Καλλιθέα με
τον συνδυασμό του Δημήτρη Κάρναβου (Η Καλλιθέα Αλλάζει) υποψήφιος
δημοτικός σύμβουλος Δήμου Πτολεμαϊδας με την παράταξη «Με το βλέμμα στο
μέλλον» με υποψήφιο Δήμαρχο τον Στάθη Κοκκινίδη.
Ο Τσιαμπάς Θάνος ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Χαλανδρίου με τον
συνδυασμό του Γιώργου Κουράση "Χαλάνδρι Σε Δράση".
Ο Τσούκας Ευάγγελος ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Αμαρουσίου με τον
συνδυασμό του Θεόδωρου Αμπατζόγλου (Μαρούσι Νέα Εποχή).
Η Φειδάντση Ιφιγένεια ήταν υποψήφια δημοτική σύμβουλος Αιγάλεω με τον
συνδυασμό του Λάμπρου Σκλαβούνου "Αιγάλεω Νέα Εποχή".
Ο Χαριτίδης Θεόδωρος ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Καλλιθέας με τον
συνδυασμό του Δημήτρη Κάρναβου (Η Καλλιθέα Αλλάζει).
Η Χειμώνα Συμέλα (Μελίνα), ήταν υποψήφια δημοτική σύμβουλος Δήμου Καβάλας
με την παράταξη «Σύγχρονος Δήμος» με υποψήφιο δήμαρχο τον Θεόδωρο
Μουριάδη.
Υποψήφιοι Διαμερισματικοί Σύμβουλοι :




Δεπούντη Μαρία είναι υποψήφια διαμερισματική σύμβουλος στο 3ο Διαμέρισμα
του Δήμου Αθηναίων με τον συνδυασμό του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά».
Ρούμπος Κωνσταντίνος υποψήφιος τοπικός σύμβουλος Αλιβερίου με τον
συνδυασμό ‘’Συμπολιτεία’’ του υποψηφίου Δημάρχου Κύμης-Αλιβερίου Θανάση
Μπουραντά.
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https://www.psf.org.gr/psf-news-5998.htm

Προκήρυξη 3ΕΑ/2019
Εκδόθηκε η 3ΕΑ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/24.4.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά
στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα,
υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων έληξε στις 24 Μαΐου 2019.
https://www.psf.org.gr/psf-news-5967.htm

Ενημέρωση σχετικά με την οριστική παύση της σύμβασης συμβεβλημένου
φυσικοθεραπευτή και την ταυτόχρονη επιβολή προστίμου 30.000 ευρώ από
τον ΕΟΠΥΥ, για εικονική εκτέλεση παραπεμπτικών

Πρόσφατα επιβλήθηκε ποινή σε συμβεβλημένο φυσικοθεραπευτή, από τον ΕΟΠΥΥ, για
χρέωση πλασματικής θεραπείας, που προκλήθηκε μετά από έλεγχο της ΥΠΕΔΥΦΚΑ.
Ως πλασματική θεραπεία νοείται η χρέωση στον ΕΟΠΥΥ συνεδριών φυσικοθεραπείας που
εκτελούνται από τους συμβεβλημένους παρόχους και δεν αφορούν τον πραγματικό
δικαιούχο ,αλλά άλλο πρόσωπο ή η χρέωση για συνεδρίες που δεν έχουν παρασχεθεί.
Η ποινή αφορά την οριστική διακοπή της σύμβασης και την ταυτόχρονη επιβολή
προστίμου 30.000 ευρώ.
Σας ενημερώνουμε ότι είναι σε ισχύ το Άρθρο 97 του Ν. 4172/2013 ΄΄Ποινές
συμβεβλημένων φυσιοθεραπευτών΄΄ το οποίο προβλέπει ότι: Σε Φυσιοθεραπευτή που

χρεώνει πλασματική θεραπεία στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες
(5.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και διακόπτεται οριστικά η σύμβασή
του με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α κατόπιν
σχετικής πρότασης της αρμόδιας Διεύθυνσης, μετά από κλήση για παροχή εγγράφων
εξηγήσεων που υποβάλλονται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της
σχετικής κλήσης.
Ο Π.Σ.Φ έχει ζητήσει από το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας την τροποποίηση των
«εξοντωτικών» προβλέψεων του συγκεκριμένου άρθρου ,αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει
καταστεί δυνατή η τροποποίησή του.
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Με την παρούσα επιστολή η διοίκηση του Π.Σ.Φ θέλει να επιστήσει την προσοχή στους
συμβεβλημένους που παρέχουν συνεδρίες φυσικοθεραπείας στους ασφαλισμένους για να
μην προβαίνουν σε ενέργειες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την συμβατική τους σχέση
με τον ΕΟΠΥΥ, καθώς κινδυνεύουν με οριστική διακοπή της σύμβασης στις περιπτώσεις
όπου διαπιστωθεί ότι χρεώνουν πλασματικές θεραπείες (διπλά παραπεμπτικά, εκτέλεση
συνεδριών και χρέωση σε άλλο πρόσωπο, χρέωση στον ΕΟΠΥΥ συνεδριών που δεν
εκτελέστηκαν για οποιοδήποτε λόγο κλπ).
Επίσης ενημερώνουμε ότι:
Α. Ο πάροχος οφείλει να ελέγχει κατά την έναρξη της παροχής των συνεδριών
φυσικοθεραπείας την ταυτοπροσωπία και
Β. Οι φυσικοθεραπευτικές πράξεις εκτελούνται ΜΟΝΟ από πτυχιούχους
φυσικοθεραπευτές εγγεγραμμένους στον Π.Σ.Φ
Σύμφωνα
με
τους
όρους
της
υφιστάμενης
συλλογικής σύμβασης http://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/18072018_074752500
1531915859599571ed.pdf
Συλλογική σύμβαση ΕΟΠΥΥ-ΠΣΦ, βασικά σημεία-διευκρινήσεις: https://psf.org.gr/psfnews-5439.htm

https://www.psf.org.gr/psf-news-5955.htm
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Δημόσιες και Διεθνείς Σχέσεις

Στις 10-13 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη το συνέδριο της
WCPT, ενώ στις 8 και 9 Μαΐου υλοποιήθηκε η γενική συνέλευση όλων των
συλλόγων του Κόσμου (WCPT General Meeting 2019)

Στο General Meeting της WCPT ο
κλάδος εκπροσωπήθηκε από τον
Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. Πέτρος Λυμπερίδης
και τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων
του Π.Σ.Φ. Λευτέρη Μπουρνουσούζης.
Στο συνέδριο της WCPTπου διεξήχθη
στον συνεδριακό χώρο PALEXPO κοντά
στο Αεροδρόμιο της Γενεύης συμμετείχε
πολυπληθής ομάδα από την Ελλάδα ενώ
στο συνέδριο υπήρχαν 19 Έλληνες
φυσικοθεραπευτές που παρουσίασαν
εργασίες ή συμμετείχαν με πόστερ.
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΕΝΕΥΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

WCPT
2019_Handbook_English

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
GM

https://www.psf.org.gr/psf-news-5961.htm
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Εκπαιδευτικά θέματα

Προκήρυξη ΜΠΣ Ιατρικής Σχολής-αφορά και φυσικοθεραπευτές

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει και λειτουργεί για το
ακαδημαϊκό
έτος
2019-2020
το
Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών
Σπουδών
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΛΑΒΩΝ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ» διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην
απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.-M.Sc.). Τη διοικητική υποστήριξη
του Π.Μ.Σ. ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η έναρξη των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα γίνει τον Οκτώβριο του
2019. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Ειδικότερα, στα τρία
πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνονται θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα και το τέταρτο
εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Σας κοινοποιούμε την προκήρυξη του μεταπτυχιακού της Ιατρικής Σχολής που αφορά
και φυσικοθεραπευτές.
https://school.med.uoa.gr/metaptychiakes_spoydes/nea_programmata_metaptychiakon_s
poydon_apo_to_akad_etos_2018_19/pms_iatrikis_scholis/apokatastasi_blabon_notiaioy_m
yeloy_diacheirisi_toy_ponoy_spondylikis_proeleysis/
https://www.psf.org.gr/psf-news-6004.htm
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Νέα Περιφερειακών Τμημάτων

Περιφερειακό Τμήμα Αττικής

Ημερίδα του Π.Τ. Αττικής με θέμα: «Ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας στην
Κοινότητα»

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη οργανωτική και επιστημονική επιτυχία στο αμφιθέατρο
του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» η ημερίδα του Π.Τ. Αττικής με θέμα: «Ο ρόλος της
Φυσικοθεραπείας στην Κοινότητα».
Η ημερίδα έγινε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και σε αυτή παρευρέθηκαν πολλοί φορείς. Εκ μέρους της
Περιφέρειας Αττικής παρευρέθηκε με χαιρετισμό η περιφερειακή σύμβουλος, Αναστασία
Στεφανοπούλου και εκ μέρους της Κ.Ε.Δ.Ε., χαιρέτησε η Αντιδήμαρχος Ηλιούπολης, Μαρία
Κουρή.
Στην τελετή έναρξης ξεκίνησε τους χαιρετισμούς ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
της Ημερίδας, Γιάννης Μαρμαράς και ακολούθησαν ο Πρόεδρος του Π.Τ. Αττικής,
Λευτέρης Μπουρνουσούζης, ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ., Πέτρος Λυμπερίδης, η Πρόεδρος του
Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΠΑ.Δ.Α., Ειρήνη Γραμματοπούλου, ο Διοικητής του
Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και μέλος του Π.Τ. Αττικής, ο Διοικητής του ΓΝΑ Παίδων
Πεντέλης, Ευάγγελος Τριγώνης.
Το πρόγραμμα της ημερίδας ήταν ποικίλο καθώς είχε 2 Συνεδρίες με πολλούς ομιλητές,
φυσικοθεραπευτές κατά πλειοψηφία.
Το επιστημονικό θέμα της Ημερίδας ξεκίνησε με το θέμα: «Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας
στα ΚΑΠΗ» από τον φυσικοθεραπευτή του ΚΑΠΗ του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας,
Απόστολου Εμμανουηλίδη.
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η Ειρήνη Δρίζη, φυσικοθεραπεύτρια στο πρόγραμμα
«Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Βάρης- Βούλας Βουλιαγμένης. Η Ειρήνη Δρίζη εξήγησε
τη σημαντικότητα του «Βοήθεια στο Σπίτι» , καθώς ο Δήμος Βάρης- Βούλας Βουλιαγμένης
είναι από τους ελάχιστους Δήμους της χώρας, στον οποίο εντάσσεται και έχει ηγετικό
ρόλο η φυσικοθεραπεία και " η βοήθεια στο σπίτι" προς τον πολίτη.
Σειρά είχε ο Δημήτρης Πράσινος, φυσικοθεραπευτής και Υποδιευθυντής στο Ειδικό
Σχολείο Αθηνών, στην παρέμβαση του με θέμα «Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στο
δημόσιο πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» και οι φυσικοθεραπεύτριες του
Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, Άννα Μιχαλάτου και Ειρήνη Χασαλεύρη οι οποίες έδωσαν
τις δικές τους εμπειρίες, σκέψεις και προτάσεις στο θέμα: «Η φυσικοθεραπευτική
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συμβολή σε κλιμάκια ευρείας δράσης προληπτικού ελέγχου υγείας και ενημέρωσης
τοπικών πληθυσμών στα νησιά της Τήνου και των Κυθήρων».
Στη συνέχεια ο τελειόφοιτος Φυσικοθεραπείας και εκπρόσωπος του Συλλόγου Ασθενών
Κυστικής Ίνωσης, Απόστολος Μπαβέλλας πήρε το λόγο και ανέλυσε την σχέση
φυσικοθεραπείας και Κυστικής Ίνωσης, ενώ η Κατερίνα Τσεκούρα μίλησε για την
αλληλεπίδραση ασθενών με ρευματοπάθεια στη φυσικοθεραπεία.
Κατά την Β’ Συνεδρία αναδείχτηκε ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στις δημόσιες δομές
Π.Φ.Υ., από το Γιώργο Παππά, φυσικοθεραπευτή στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρας 1ης
Υ.ΠΕ., ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στον ερασιτεχνικό και μαζικό αθλητισμό από την
πρώην Πρόεδρο του Π.Τ. Αττικής, φυσικοθεραπεύτρια, M.Sc., πρώην συντονίστρια Ε.Τ
Αθλητικής Φυσικοθεραπείας, Μιμή Μαρσέλλου, ενώ η Γεωργία Πέττα,
φυσικοθεραπεύτρια και Λέκτορας Εφαρμογών Τμήματος Φυσικοθεραπείας, ανέδειξε την
αλληλεπίδραση στην κλινική και πρακτική άσκηση φοιτητών Φυσικοθεραπείας στις
τοπικές κοινωνίες.
Έπειτα τον λόγο πήρε η Ευαγγελία Κέντρου, φυσικοθεραπεύτρια του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ελευσίνας
και Γεν. Γραμματέας του Π.Τ. Αττικής, όπου η παρέμβαση της είχε ως κύριο θέμα:
«Φυσικοθεραπεία στη κοινότητα. Δίνοντας στο άτομο επιλογή και ανεξαρτησία» και
αφορούσε το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο προσέγγισης.
Τέλος, τον κατάλογο των ομιλητών έκλεισε ο Λευτέρης Μπουρνουσούζης, Πρόεδρος του
Π.Τ. Αττικής, ο οποίος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο ιδιωτικό εργαστήριο
φυσικοθεραπείας καθώς και στην αλληλεπίδραση που έχει στις τοπικές κοινωνίες.
Το συμπέρασμα της Ημερίδας ήταν πως η Φυσικοθεραπεία έχει σημαντικό ρόλο στην
Π.Φ.Υ., οι φυσικοθεραπευτές είναι διασκορπισμένοι σε όλη την Ελλάδα, στα νησιά, στις
γειτονιές, υπάρχει δυνατότητα να είναι άμεσα προσβάσιμη η φυσικοθεραπεία στους
πολίτες και οφείλουν οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης να ενσωματώσουν και να
προωθήσουν τη φυσικοθεραπεία στα διάφορα προγράμματα που εκπονούν και
εφαρμόζουν.
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Πρόγραμμα

https://www.psf.org.gr/psf-news-6000.htm

Εκδηλώσεις Ενημέρωσης στα ΚΑΠΗ του Δήμου Αιγάλεω από το Επιστημονικό
Τμήμα Γηριατρικής Φυσικοθεραπείας και το Περιφερειακό τμήμα Αττικής του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Εκδηλώσεις Ενημέρωσης στα ΚΑΠΗ του Δήμου Αιγάλεω
από το Επιστημονικό Τμήμα Γηριατρικής Φυσικοθεραπείας και το Περιφερειακό τμήμα
Αττικής του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
Το Περιφερειακό Τμήμα Αττικής του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ σε συνεργασία με το ΕΤ Γηριατρικής
Φυσικοθεραπείας διοργάνωσε σειρά εκδηλώσεων ενημέρωσης των ηλικιωμένων για την
“Πρόληψη των Πτώσεων” στα ΚΑΠΗ του δήμου Αιγαλέω μετά από πρόσκληση του ΚΕΠ
Υγείας Αιγάλεω.
Οι πτώσεις αποτελούν ένα μεγάλο πρόβλημα καθώς 1 στους 3 ηλικιωμένους θα βιώσει μια
πτώση μέσα στο διάστημα ενός έτους. Μία πτώση μπορεί να προκαλέσει από έναν απλό
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τραυματισμός έως τον θάνατο. Ακόμα και όταν μια πτώση δεν προκαλέσει σοβαρό
τραυματισμό θα δημιουργήσει στον ηλικιωμένο και στο οικείο περιβάλλον του τον φόβο
μιας νέας πτώσης. Έτσι οδηγείται σε περιορισμό των δραστηριοτήτων με συνέπεια
εξάρτηση από την οικογένεια ή κάποιον φροντιστή, την αύξηση της νοσηρότητας,
εμφάνιση ή επιδείνωση της κατάθλιψης και κατά συνέπεια την απώλεια της ανεξαρτησίας
τους.
Όλα
αυτά
αυξάνουν
το
ατομικό
και
δημόσιο
κόστος
της
υγείας.
Το πρόγραμμα πρόληψης των πτώσεων αποτελεί μια ικανοποιητική απάντηση στο
παραπάνω πρόβλημα και οι φυσικοθεραπευτές είναι οι επαγγελματίες υγείας που έχουν
τις γνώσεις και τις δεξιότητες να ενημερώσουν και να εκπαιδεύσουν τους ηλικιωμένους σε
αυτό.
Πραγματοποιήθηκαν 6 εκδηλώσεις, μία σε κάθε δομή ΚΑΠΗ του δήμου. Η κάθε εκδήλωση
περιλάμβανε μια ομιλία με τίτλο “Μένω όρθιος! Μένω Σταθερός!”, λειτουργική αξιολόγηση
με συμπλήρωση σταθμισμένου ερωτηματολογίου και δοκιμασίες πεδίου όσων
ηλικιωμένων επιθυμούσαν και στη συνέχεια με βάση την βαθμολογία των δοκιμασιών
συμβουλευτική και επίδειξη απλών ασκήσεων για την βελτίωση της μυϊκής τους δύναμης
και ισορροπίας. Οι συνάδελφοι που συμμετείχαν ήταν η κα Ευθυμία Χάλαρη υπ. Δημοσίων
σχέσεων του ΠΤ Αττικής και του ΕΤ Γηριατρικής Φυσικοθεραπείας, η κα Ευαγγελία
Σηφακάκη γραμματέας του ΕΤ Γηριατρικής Φυσικοθεραπείας, η κα Κατερίνα Γκούμα
μέλος του ΕΤ Γηριατρικής Φυσικοθεραπείας και η κα Θεοδώρα Αναπλιώτη υπάλληλος του
δήμου Αιγάλεω. Σε κάποιες εκδηλώσεις παραβρέθηκε και η συνάδελφος Ιφιγένεια
Φειδάντση. Το ενδιαφέρον και η ενεργή συμμετοχή των ηλικιωμένων στις δράσεις ήταν
εντυπωσιακή.
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https://www.psf.org.gr/psf-news-5990.htm

Απονομή Πιστοποιητικών Προγράμματος Α’ Βοηθειών

Στα πλαίσια της Ημερίδας του Π.Τ. Αττικής με θέμα "Ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας στην
Κοινότητα" πραγματοποιήθηκε και η Απονομή Πιστοποιητικών Προγράμματος Α΄
Βοηθειών σε μέλη του Π.Τ. που συμμετείχαν στο " Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Α΄ Βοηθειών
του Ε.Κ.Α.Β."
https://www.psf.org.gr/psf-news-5980.htm

Περιφερειακό Τμήμα Μεσσηνίας και Λακωνίας
Αναστολή εκτέλεσης παραπεμπτικών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 23 & 24 Μαΐου 2019.

Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. αποφάσισε να κηρύξει 48ωρη αναστολή εκτέλεσης παραπεμπτικών
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. , την Πέμπτη 23 & Παρασκευή 24 Μαΐου, σαν μία πρώτη αντίδραση έναντι του
επαίσχυντου και μνημονιακού μέτρου των επιστροφών (rebate & clawback).
Επίσης αποφάσισε να συνταχθεί ενημερωτικό έντυπο για τους ασφαλισμένους,
προκειμένου να διανέμεται από τους φυσικοθεραπευτές για να ενημερωθούν οι
ασφαλισμένοι για τους λόγους για τους οποίους υπάρχει αυτή η αντίδραση.
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Εξερχόμενο
Ενημέρωση για ασφαλισμένους
Ανακοίνωση Π.Σ.Φ.
https://www.psf.org.gr/psf-news-5987.htm

Ομιλία με θέμα: "Η Σκολίωση σε παιδιά & εφήβους"
Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού
Σχολίου Μολάων και ο Σύλλογος Γονέων &
Κηδεμόνων του 1ου & 2ου Νηπιαγωγείου Μολάων,
σε συνεργασία με το Π.Τ. Μεσσηνίας - Λακωνίας του
Π.Σ.Φ., προγραμμάτισαν ομιλία με θέμα: "Η Σκολίωση
σε παιδιά κι εφήβους".
Ομιλητές ήταν οι συνάδελφοι: Αρρώνη Αφροδίτη,
Δεληγιάννη Ειρήνη, Διαμαντόπουλος Ευάγγελος,
Δωδεκάτου Βασιλική, Παππάς Αναστάσιος και
Παπαποστόλου Μιχαήλ.
https://www.psf.org.gr/psf-news-5981.htm

Ημερίδα με θέμα: «Ένα σχολείο για όλους: Συνεκπαίδευση- Συμπερίληψη», στο 6ο
Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας.
Ο Σύλλογος Γονέων του 6ου Δημοτικού Σχολείου
Καλαμάτας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και σε
συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων και την
υποστήριξη της Α/βάθμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας
διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Ένα σχολείο για όλους:
Συνεκπαίδευση-Συμπερίληψη,
την
οποία
και
παρακολούθησε πλήθος κόσμου.
Ομιλητές ήταν:




Η Παιδίατρος- Αναπτυξιολόγος Καραντανά
Ελένη, με θέμα: «Η συνεκπαίδευση στην
Ελληνική πραγματικότητα...είναι εφικτό;»
Ο ειδ. Ψυχοπαιδαγωγός- Δάσκαλος. Ph.D.
Πετρόπουλος Φώτιος, με θέμα: «"Από το

30





προσωπείο του άσχετου...στο Πρόσωπο του εν σχέση". Προσπάθεια ποιοτικής
θεώρησης μιας...μετρήσιμης εκπαίδευσης.»
Η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων με αυτισμό και Ε.Α..
«Η Αγία Σκέπη» και Κοινωνική Λειτουργός Λευτάκη Μαρία, με θέμα: «Παιδιά με
ιδιαιτερότητες: από το περιθώριο του σχολικού πλαισίου, στο κέντρο της σχολικής
ζωής, στο κέντρο του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού της χώρας.»
Η πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Μεσσηνίας- Λακωνίας του Πανελληνίου
Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, Βακκά Κέλλυ, με θέμα: «Η προσβασιμότητα
παιδιών με κινητικά προβλήματα στο Δημόσιο σχολείο, προοπτική και
πραγματικότητα.»
https://www.psf.org.gr/psf-news-5956.htm

Περιφερειακό Τμήμα Αχαΐας και Ηλείας

Αλλαγή ωραρίου λειτουργίας τμήματος
Σε ισχύ τέθηκε από την Δευτέρα 13/5/2019 το νέο ωράριο λειτουργίας του
περιφερειακού τμήματος Αχαΐας και Ηλείας, το οποίο είναι:
Δευτέρα: 13:00 - 14:30
Πέμπτη: 09:00 - 10:30
https://www.psf.org.gr/psf-news-5974.htm

Περιφερειακό Τμήμα Ευβοίας

Έκτακτη γενική συνέλευση
Η ΔΕ του ΠΤ Ευβοίας αποφάσισε την σύγκλιση έκτακτης γενικής συνέλευσης του ΠΤ με
θέματα την Σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και το clawback, καθώς και την ισοδυναμία των
αποφοίτων κολεγίων. Θέματα τα οποία προβληματίζουν εντόνως τους φυσικοθεραπευτές
και κρίνουν ουσιαστικά το μέλλον του κλάδου.
https://www.psf.org.gr/psf-news-5977.htm

31

Περιφερειακό Τμήμα Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης
VIA EGNATIA RUN ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Εντός του Μαΐου διεξήχθη ο αγώνας VIA EGNATIA RUN. Το Περιφερειακό Τμήμα Έβρου,
Ροδόπης και Ξάνθης, συμμετείχε εθελοντικά στην διεξαγωγή των αγώνων δίνοντας ηχηρό
παρόν.

https://www.psf.org.gr/psf-news-5970.htm
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Λ. Αλεξάνδρας 34 – Τ.Κ. 11473 Αθήνα
Τηλ: 210-8213905, 210-8213334
e-mail: ppta@otenet.gr
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